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BAB II 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORITIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Konstruktivisme 

Berakar dari sebuah kerangka berpikir sosiologi, para konstruktivis 

berpandangan bahwa konstruktivisme pada dasarnya merupakan sebuah 

kerangka berpikir analitis yang mengakomodir pelbagai sudut pandang dan 

asumsi tentang hubungan aktor dan faktor yang tidak dikemukakan atau 

disampaikan dalam teori-teori klasik seperti realisme maupun liberalisme. 

Para pemikir teori ini seperti, Friedrich Kratochwill, Nicholas Onuf, 

Alexander Wendt dan John Ruggie yang juga berangkat dari kritik-

kritiknya terhadap pandangan teori klasik yang terlalu memandang sempit 

hubungan politik internasional dengan hanya berfokus pada power dan  

aspek materil. 

Menurut tulisan Michael Barnett di dalam The Globalization of 

World Politics, konstruktivisme merupakan sebuah pendekatan dalam 

politik internasional yang menempatkan sentralitas ide atau gagasan untuk 

menjelaskan bagaimana entitas tersebut mengkonstruksikan identitas dan 

kepentingan aktor (Baylis, 2011). Sentralitas gagasan dalam 

konstruktivisme menjadikannya sebagai kerangka pikir menekankan 

dimensi-dimensi sosial sehingga menjadikannya sebuah kerangka analitis 

yang berdiri pada penalaran intersubjektif yang tidak kaku. Berbeda jauh 

dengan teori realisme dan liberalisme yang hanya menekankan keberadaan 

aspek materil, teori konstruktivis mengakui keberadaan agen dan struktur, 

entah materil ataupun sebatas idesonal atau gagasan. 

Menurut pandangan Alexander Wendt dalam (Hadiwinata, 2017) 

Tatanan politik internasional merupakan suatu entitas yang dibuat atau 

dibentuk dan bukan sesuatu yang terjadi secara alami atau natural begitu 
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saja. Dalam memandang perilaku maupun tindakan dalam politik 

internasional Wendt kemudian mengemukakan tiga variabel penting yang 

mendukung pemikirannya tentang dunia yang dibentuk ini. Pertama, dalam 

rubrik ideas all the way down menyatakan bahwa politik global dituntun 

oleh ide-ide, norma-norma, dan nilai-nilai yang diyakini oleh para aktor 

dan terdistribusikan secara antar-subjek. Dengan kata lain konstruktivis 

melihat pada ide, norma dan nilai yang dibentuk dari interaksi antarsubjek 

yang lebih menentukan karakter politik global. 

Kedua, Ide-ide yang terstruktur tidak saja menimbulkan efek 

regulatif, melainkan juga efek konstitutif bagi para aktor politik global. 

Artinya, struktur ide tersebut dapat mendorong para akor untuk terus 

memperbaharui definisi kepentingan melalui proses interaksi. Dalam 

keadaan demikian aktor menentukan kiprahnya dalam politik global 

melalui proses sosialisasi dan pembelajaran terus menerus. Went meyakini 

bahwa aktor politik global terus menerus menyesuaikan diri dengan kondisi 

lingkungan melalui proses sosialisasi dan pembelajaran. 

Ketiga, struktur ide dan aktor saling memengaruhi satu dengan yang 

lain. Struktur memengaruhi aktor dalam hal penetapan kepentingan dan 

pembentukan identitas. Sebaliknya aktor memengaruhi struktur dalam hal 

produksi, reproduksi dan perubahan terhadap tindakan-tindakan diskursif 

yang menjadi pilihan aktor tersebut. Jadi teori konstruktif memandang 

bahwa struktur dan aktor saling memengaruhi. 

Selain itu lebih lanjut diterangkan dalam tulisan (Jayanti, 2017), 

tatanan politik internasional merupakan suatu entitas yang dibuat atau 

dibentuk dan bukan sesuatu yang terjadi secara alami atau natural begitu 

saja. Dengan kata lain, dalam berinteraksi negara akan berusaha 

mengidentifikasi dirinya, kemudian menjadikannya sebagai patokan untuk 

menentukan dengan siapa ia akan menjadi “lawan” atau “kawan”. Variabel 

yang dipergunakan menurut Wendt terdiri atas tiga hal yaitu independence, 
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common fate dan homogeneity. Tanpa adanya ketiga variabel tersebut atau 

kurangnya relasi maupun komunikasi tersebut akan mengakibatkan gap 

atau kesenjangan yang dapat memunculkan rivalitas. Hal ini juga 

ditegaskan oleh pandangan I Gede Wahyu Wicaksana dalam tulisannya 

mengenai konstruktivisme menulis bahwa “individu dan kelompok secara 

aktif menciptakan lingkungan tempat mereka berinteraksi – dari level 

mikro hingga makro, walaupun mereka tidak mampu mengatur seluruh 

kejadian dan faktor eksternal seperti yang diinginkan” (Dugis, 2018, hal. 

158). Menyadari pentingnya keberadaan agen dan struktur, kedua hal ini 

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tanpa interaksi, 

sekumpulan individu atau kelompok tidak akan mampu membentuk apa-

apa. Melalui interaksi dan komunikasi yang dilakukan, baik melalui 

transmisi simbol-simbol, bunyi, variabel dan sebagainya barulah hubungan 

sosial dapat terbentuk.  

Salah satu bukti peran dan eksistensi struktur ide secara sederhana 

dapat digambarkan dengan analogi konflik kepemilikan senjata nuklir oleh 

Iran. Bagi Amerika Serikat tentu kepemilikan tersebut merupakan sebuah 

ancaman baginya. Jika kemudian dilemma keamanan yang muncul ini 

semata-mata diinduksikan dengan cara kerja metodologi Positivisme, maka 

seyogyanya Amerika Serikat akan turut merasa terancam dengan 

kepemilikan senjata nuklir Inggris, India ataupun Israel. Meskipun 

demikian, ide akan dilemma keamanan ini hanya terjadi terhadap Iran dan 

bukan pada negara-negara aliansi AS. Dalam paradigma ini, muncul 

sebuah simpulan bahwa konstruktivisme berdiri pada adanya kontruksi 

gagasan dan bukan melalui proses induksi dari fakta yang tersedia secara 

empiris. 

Contoh lainnya berkaitan dengan konteks penelitian ini adalah dalam 

penerapan IVLP yang melibatkan Indonesia. IVLP sebagai program AS 

melihat dirinya sebagai media kebijakan luar negeri AS dalam membangun 



10 
 

relasi global terkhususnya dengan Indonesia yang merupakan salah satu 

mitra terpentingnya di kawasan Asia-Pasifik dalam upaya mempromosikan 

pandangan serta nilai-nilainya kepada para emerging leaders. Sedangkan 

Indonesia melihat IVLP sebagai alat untuk saling membangun kedekatan di 

level masyarakat, tetapi juga sebagai media untuk belajar dan memperkaya 

pengetahuan dan ketrampilan masyarakatnya melalui pelbagai diskusi dan 

sharing pendapat dari kacatama dan konteks AS dalam mengatur dan 

menjalankan sistemnya. Dari sini dapat terlihat bahwa pandangan yang 

tercipta bisa saja berbeda antara Indonesia dan AS dalam mempresepsikan 

program IVLP, tetapi akibat adanya pengaruh struktur terhadap agen serta 

karakteristiknya yang saling memengaruhi menciptakan paradigma positif 

yang justru memperkuat relasi tersebut sebagai kawan, bukan sebagai 

lawan dalam realitas politik global. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

1 Judul Fulbright Program and American Diplomacy 

  

Tahun 2014 

Peneliti Molly Leonore Bettie 

Asal 

Universitas 
The University of Leeds, United Kingdom 

Persamaan 

Sama-sama membahas mengenai salah satu 

program profesional dari State of 

Department, Amerika Serikat yang sukses di 

negara-negara berkembang. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga memiliki kesamaan 

dengan asumsi yang dibangun oleh penulis, 

bahwa program-program profesional ini telah 
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menjadi salah satu kebijakan sukses AS di 

pentas global serta menjadi salah satu strategi 

AS yang tepat untuk memngembangkan 

kepentingan nasionalnya termasuk 

membangun jejaring.  

Perbedaan 

Meski sama-sama merupakan program 

profesional, objek penelitian Molly ini hanya 

melibatkan para profesional di bidang 

pendidikan. Sedangkan IVLP jauh lebih 

majemuk yang didominasi oleh para jurnalis, 

para politikus dan pemuda. Kemudian teori 

yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah exchange diplomacy. 

 

2 Judul 

Mapping the Undefinable: Some Thoughts 

on the Relevance of Exchange Programs 

wiithin International Relations Theory 

  

Tahun 2008 

Peneliti Giles Scott-Smith 

Asal 

Universitas 
Leiden University, Nederland 

Persamaan 

Meneliti tentang penerapan diplomasi publik 

AS sebagai salah satu kebijakan luar 

negerinya dengan IVLP sebagai salah satu 

objek penelitiannya. Salah satu teorinya 

menggunakan Konstruktivisme. Selain itu, 

penelitian ini menemukan bahwa salah satu 
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alasan AS lebih cenderung menggunakan 

program seperti ini adalah karena secara 

baik, program tersebut sangat fleksibel dalam 

penerapannya serta mampu memengaruhi 

opini publik di luar negeri terhadap setiap 

agenda dan juga perubahan politik AS dari 

waktu ke waktu selama kurang lebih 60 

tahun terakhir. Program ini bukan saja 

memberikan suatu keuntungan positif bagi 

terjalinnya kerja sama bilateral antar negara 

yang lebih dekat, tetapi mampu memberikan 

pelbagai kontribusi besar bagi kepentingan 

AS terhadap perkembangan demokrasi di 

dunia melalui beasiswa yang akan 

membentuk american perspectives. 

Perbedaan 

Menggunakan pendekatan Teori Rezim, 

Gramscian-based critical theory, epistemic 

communities, dan transnational networks 

untuk menganalisis kebijan luar negeri AS 

dengan menggunakan program profesional 

 

 

3 Judul 

Diplomasi Publik Korea Selatan di Indonesia 

melalui Sektor Pendidikan Korea 

International Coorporation Agency (KOICA) 

  
Tahun 2017 

Peneliti Ajeng Dwi Jayanti 
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Asal 

Universitas 
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga 

Persamaan 

Sama-sama meneliti menggunakan teori 

konstruktivis. Kemudian juga sama-sama 

membahas tentang peran negara dalam 

mengejar kepentingan nasionalnya dalam hal 

ini membangun hubungan bilateral yang 

inklusif dan positif melalui kebijakan 

diplomasi publik. Kemudian sama-sama 

menggunakan program unggulan suatu 

negara dalam menjalankan strategi luar 

negerinya. Temuan dalam penelitian ini sama 

dengan asumsi penulis bahwa dengan 

penerapan yang tepat, keuntungan yang 

diperoleh dapat membangun hubungan yang 

lebih dekat antara negara penyelenggara 

dengan negara partisipan. 

Perbedaan 

Penelitian ini dilihat melalui kacamata 

Diplomasi publik dan soft power. Kemudian 

objek penelitiannya adalah program dari 

Korea Selatan untuk Indonesia dalam bidang 

pendidikan. 

 

4 Judul 

Exchange & Public Diplomacy: The Case Of 

The United States, Russia, And The Future 

Leaders Exchange Program 

  Tahun 2014 
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Peneliti Robyn Caron 

Asal 

Universitas 
  

Persamaan 

Kedua penelitian ini sama-sama membahas 

mengenai salah satu program pemerintah AS, 

yang mana program ini (Future Leaders 

Exchange Emerging Leaders) juga mampu 

mengubah presepsi, bahkan mampu 

memberikan dampak positif tentang 

bagaimana setiap alumninya memiliki 

komitmen untuk mau melakukan hal yang 

positif dan berdampak bagi komunitasnya 

setelah kembali dari program. Hal ini sebagai 

suatu bentuk strategi yang memadukan 

pendekatan soft power, sehingga menjadikan 

mereka semakin lebih dekat dan 

mengeliminasi kesalahpahaman mereka 

tentang AS. Program ini bertujuan untuk 

menyebarkan semangat demokrasi dan liberal 

bagi para pemimpin muda di seluruh dunia. 

Perbedaan 
Menggunakan teori diplomasi publik dan 

analisis structural 
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2.5  Kerangka Pikir 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penulis terhadap variabel amatan dan variabel analisis adalah bahwa IVLP 

sebagai program yang telah dibentuk sejak tahun 1940 kemudian diberikan legitimasi 

oleh eksistensi Smith Mundt Act yang kemudian memberikan pengaruh terhadap 

implementasi IVLP itu sendiri terkhususnya di Indonesia yakni untuk 

mempromosikan nilai-nilai dan pandangan Amerika. Melalui pengaruh yang 

diberikan secara vertical oleh keberadaan Smith Mundt Act terhadap IVLP, peran 

yang dimainkan tetap sejalan dan mampu membuka ruang dialektika dan berbagi 

informasi dalam rangka memperkenalkan pandangan AS bagi masyarakat Indonesia 

guna membangun hubungan kedekatan diplomatik yang lebih intim sebagai sahabat 

dalam pentas politik global. 

Amerika Serikat 

Mutual 

Understanding 

Smith Mundt Act 

Promoting 

American values 

International 

Visitor Leadership 

Program 
Konstruktivisme 

Indonesia 




